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Μαρούσι, 19 Απριλίου 2018 

Αριθ. Πρωτ.: 1260  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

(Αριθ. 128 /2018) 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικού δημοσίων σχέσεων στο πλαίσιο 
Ημερίδας της Α.Δ.Α.Ε.» 
 

Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις:  

1. α) του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της  Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
β) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 
γ) του Ν.3115/2003 (ΦΕΚ 47 Α΄/27.2.2003) «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» και   
ιδίως το άρθρο 6 παρ. 6 αυτού, 
δ) του Π.Δ. 80/2016  (ΦΕΚ 145 Α’/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 
ε) της υπ’ αριθ. 301/4.10.2017 Απόφασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ. 

2. Την ανάγκη για προμήθεια υλικού δημοσίων σχέσεων (20 φορητούς φορτιστές κινητών συσκευών, 
powerbanks 2200 mAh capacity με εκτυπωμένο λογότυπο ΑΔΑΕ σε τετραχρωμία) με αφορμή την 
προγραμματισμένη για 8 Μαΐου 2018 στην Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων Ημερίδα της 
Α.Δ.Α.Ε. 

3. Το από 19.04.2018 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τη συνημμένη σ’ αυτό σχετική οικονομική 
προσφορά, κατόπιν αιτήματος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων της Αρχής 

4. Την υπ’ αριθ.Πρωτ. 1255/19-04-2018 (ΑΔΑ: 9Β6ΜΙΔ1-3ΒΟ) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για 
τον ΚΑΕ 1723, οικ. έτος 2018. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Την έγκριση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικού δημοσίων σχέσεων (20 
φορητών φορτιστών κινητών συσκευών, powerbanks 2200 mAh capacity με εκτυπωμένο λογότυπο ΑΔΑΕ σε 
τετραχρωμία) με αφορμή την προγραμματισμένη για 8 Μαΐου 2018 στην Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής των 
Ελλήνων Ημερίδα της Α.Δ.Α.Ε. στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΑΛΛΑ Α.Ε.», με ΑΦΜ: 
082703341, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Καλαμακίου 75Α, Τ.Κ. 174 55, Άλιμος, Αθήνα.  

Η προκαλούμενη από την ανωτέρω ανάθεση δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε ευρώ 
και εξήντα λεπτών (235,60€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 
1723, Ειδ. Φορέας 17-620, του προϋπολογισμού εξόδων της Α.Δ.Α.Ε., οικονομικού έτους 2018. 

    
Ο Πρόεδρος 

    
 
  

Χρήστος Ζαμπίρας 
 

ΑΔΑ: 6Λ2ΚΙΔ1-Χ1Κ
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